VACATURE PRODUCT ENGINEER
Dynteq is een industrieel ontwerpbureau gevestigd in Enschede. Wij helpen organisaties vernieuwen door
toekomstbestendige producten te ontwikkelen. We doen dit met een bevlogen team van technische engineers
en designers, werkend vanuit een voormalige F16 shelter op Technology Base. Met veel ambitie zetten we de
groei van Dynteq door, en daarom zijn we op zoek naar een Product Engineer die ons kan helpen producten
gereed te maken voor productie.
Hoe ziet je baan als Product Engineer eruit?
Je gaat deel uitmaken van het ontwerpteam en zult onder leiding van een ervaren Product Engineer
ontwerpen detailleren en gereed maken voor serieproductie. Daarbij zoek je de juiste balans tussen
ontwerpspecificaties, kostprijs en maakbaarheid. Je zult met name veel met spuitgiettechnologie
werken, maar ook met de integratie van elektronische componenten en hardware tot compleet
eindproduct. Samen met onze toeleveranciers in Azië en Europa coördineer, begeleid en controleer je
de eerste prototypes, FOT’s en 0-series zodat uiteindelijk de definitieve productie-versies kunnen
worden vrijgegeven.
Wat wij zoeken:
▪

Je hebt een afgeronde HBO opleiding Werktuigbouwkunde / Industrieel Product Ontwerpen of
vergelijkbaar

▪

Je hebt bij voorkeur enige werkervaring in een soortgelijke functie en met ontwikkelprojecten

▪

Je bent technisch aangelegd en hebt oog voor innovatieve oplossingen;

▪

Je kunt producten technisch uitwerken voor productie en hebt verstand van verschillende
productietechnieken, materialen, assemblage en detail engineering

▪

Je hebt ervaring met geavanceerde 3D CAD pakketten (bij voorkeur SolidWorks)

▪

Je werkt gestructureerd en accuraat, met veel gevoel voor kwaliteit

▪

Je weet goed te communiceren met veel verschillende leveranciers, en coördineert en bewaakt
levertijden, kosten en kwaliteit

▪

Je hebt een hands-on mentaliteit en voelt je thuis in de werkplaats om modellen en prototypes te
bouwen, testen en te keuren

▪

Je hebt een zelfstandige en ondernemende houding, en de ambitie om jezelf en Dynteq verder te
ontwikkelen

Wat wij bieden:
▪

32-40 uur per week, in overleg

▪

Een gedreven en collegiaal team in een inspirerende en creatieve werkomgeving

▪

Veel ruimte voor je eigen inbreng, groei en ontwikkeling

▪

Een unieke werkplek; je komt met ons te werken in een voormalig F16 shelter op Technology
Base in Enschede

▪

Je draagt bij aan gave, betekenisvolle projecten, van elektrische onderzeeërs tot
mobiliteitsoplossingen voor de toekomst

▪

Dagelijks gezamenlijke lunch en even relaxen

Geïnteresseerd?
Ben jij die Product Engineer die samen met ons nieuwe en betere producten wil ontwikkelen? Dan willen we
je graag leren kennen! Stuur je reactie naar vacatures@dynteq.nl of bel 053-4367333 en vraag naar Rob
Lenferink voor meer informatie. www.dynteq.nl.
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